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چکیده
های داخلی آن، دچار افول شده بود و این حالت تا دهه نخست قرن دلیل چالشراهبردهای روسیه پس از شوروی، به

ای برای نفوذ روسیه ویکم ادامه داشت، اما با رویداد بهار عربی و ظهور داعشیسم در خاورمیانه، فرصت دوبارهبیست
شد. هدف این مقاله، که با رهیافت واقعاحیای جایگاه بیندر منطقه و  سیک و به روش المللی آن فراهم  گرایی نئوکال

ــتبیینی ــتحلیلی انجام شده است، بررسی تغییرات راهبردی پارادایم سیاسیـ وسیه در خاورمیانۀ رامنیتی و اقتصادی ـ
ــت. یافته ــاداعش اس ــان میپس ــیه پس ازهای پژوهش نش ــا ل  دهد که روس یک دوره بازیابی توان داخلی و حل مس

تدریج مناسبات خود را با منطقۀ خاورمیانه گسترش داده است. بحران سوریه و عراق در دهۀ دوم قرن دولتی، بهدرون
ها ها، آنها باز کرد و در رقابت با غربیتصادی را برای روسامنیتی، سیاسی، و اقـــویکم، راه نفوذ بیشتر نظامیبیست

ــترش دادندب بهپ ــۀ ای که بار دیگر خود را بهگونهایگاه و جایگاه خود را در خاورمیانه گس عنوان قدرت بزرگی در عرص
اقتصادی با کشورهای عربی و غیرعربی ــــالمللی مطرح کردند. پس از داعش، روسیه با گسترش روابط سیاسیبین

ــهای امنیتیهای مختلف، پیمانخاورمیانه، ا تالف ــاریمستشـ های سیاسی و تجاری، نفوذ خود را نظامی، و توافقـ
سترده ستتر کرد. نتایج بهگ شان مید سلیحات و ایجاد آمده ن صدد ابقای نیروها و ت ساداعش در سیۀ پ دهند که رو

افع ها و هژمونی آمریکا برای کســم منتری را در رقابت با غربیهای نظامی بوده و قصــد نفوذ پایدارتر و دا میپایگاه
 امنیتی و اقتصادی بیشتر در خاورمیانه دارد.ـسیاسی

امنیتی، اقتصاد، روسیه، داعشیسم، خاورمیانهـپارادایم سیاسی واژگان کلیدی:
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Strategic Changes in Russia’s Politics, Security and Economy in the 

Post-ISIS Middle East 
 

Mehrdad Rezapour1, Ahmad Shouhani2 

 

Abstract 

After Soviet, the Russia's strategies had declined due to its internal challenges, and continued 

until the first decade of 21 century, but with occurring Arab Spring and appearance of Daesh 

in Middle East, there was another opportunity for Russian influence in the region and Its 

international position Revival. In this article, which was conducted with approach of 

neoclassical realism and with an explanatory-analytical method, the aim was to study 

strategic changes of Russian political-security and economic paradigm in post-daesh Middle 

East. findings showed that after a period of recovering internal power and solving inner 

governmental problems, the Russia has gradually expanded its relations with Middle East. 

The crisis in Syria and Iraq in second decade of 21 century opened the door for more military-

security, political and economic influence for Russians, and in competition with West, they 

expanded their base and position in Middle East, as they reasserted themselves as a great 

power in international arena. after Daesh, Russia extended its influence more by expanding 

political-economic relations with Arab and non-Arab countries in Middle East and made 

Different coalitions and Security-advisory-military contracts and political- commercial 

agreements. The results showed that post-daesh Russia seeks to maintain its forces and 

weapons to establish military bases, and has desire more stable influence in competition with 

West and US hegemony for greater political-security and economic benefits in Middle East. 

Keywords: Political-security paradigm, Economy, Russia, Daeshism, Middle East 

________________________________________________________________ 

1. M.A. in Political Science- Payame Noor University 

2. Assistant Professor Political Science-International Relations, Payam Noor University 



     95  تغییر راهبردهای روسیه در خاورمیانۀ پساداعش

 مقدمه
های بزرگ، پیوســته برای ترین مناطق جهان بوده و قدرتمنطقۀ خاورمیانه، همواره یکی از پرتنش

شتر در آن تالش کرده ضورش در منفوذ بی شه ح ست که همی شورهایی ا سیه، یکی از ک نطقه، اند. رو
های گرم، های دور تاکنون، عوامل گوناگونی مانند دسترسی به آببرانگیز بوده است. از گذشتهبحث

سلطه  سرزمین، ایجاد ا تالف در رقابت با غرب،  سترش  صادی، تمایل به گ منابع انرژی، منفعت اقت
 اند.ها در خاورمیانه نقش داشتهو استثمار، و... در تمایل به نفوذ روس

های تر بودن سطح سالحعنوان ضدامپریالیسم و پایینجنگ سرد، ناسازگاری شوروی به در طول
شور بود. پس از  نظامی شورهای خاورمیانه از این ک صله گرفتن ک صلی فا سبت به غرب، دلیل ا آن ن

بر برقراری روابط با اسرا یل و حمایت محتاطانه های روسیۀ جدید، مبتنیفروپاشی شوروی، سیاست
سیاری از جمهوری از آن ساکنان ب ـــهای جنوببود، چون  سلمان بودند و ـ سیه، م جنوب غربی رو

دادب های خارجی یکجانبۀ روســیه در خاورمیانه، خطر گســترش تروریســم را افزایش میســیاســت
شورهای  شرکای مهمی در میان ک سرا یل و حمایت از آن،  سیه با وجود ایجاد روابط با ا بنابراین، رو

ویژه با ظهور و به 2010جمله ترکیه، ایران، سـوریه داشـت. با بروز بهار عربی از سـال مسـلمان، از
سترش نفوذ روس سوریه، روند گ ها در منطقۀ خاورمیانه تغییر کرد. اکنون، پرسش داعش در عراق و 

ــت که  ــر این اس ــلی پژوهش حاض ــی»اص ــیاس ــــراهبرد س ــیه در دور  ـ ــادی روس امنیتی و اقتص
ـــداعش ساداعش خـ ضعپ شته و مو ستاورمیانه چه تغییراتی دا سیا ها در منطقه، های روسگیری و 

 «چگونه رقم خواهد خورد؟
تحلیلی اســـت. این پژوهش در پی یافتن روابـــــط ـــــروش پژوهش حاضــر، از نوت تبیینی

ـــعلی شکلـ شور معلولی بین متغیرهای گوناگون  صت برای نفوذ و ورود ک گیری داعش و ایجاد فر
سیه به ست خود پس از جنگ رو سیا سکو در  ست. م عنوان یک قدرت بزرگ جهانی به خاورمیانه ا

ست سیا ست. البته  سته به های روسجهانی دوم، رویکردهای متفاوتی را درپیش گرفته ا ها، تنها واب
یت خود آن ماه کلها نبوده و طرفذات و  بل نیز در شــ قا هایی نقش های م گیری چنین رویکرد

شته سیه را تاحدودی تغییر داد و با ظهور خود، راه نفوذ گیریراهبردها و موضعاند. داعش، دا های رو
روسیه را به خاورمیانه )هدفی که روسیه پس از فروپاشی شوروی همواره در پی آن بوده است( هموار 

 کرد.
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ان الله لبنا تالفی که با مشــارکت کشــورهایی مانند روســیه، ایران، عراق، و ســوریه و با ورود حزب
ها را فراهم کرد. روســیه با حملۀ هوایی به مواضــع داعش، شــکل گرفت، زمینۀ رهبری و نفوذ روس

ــوریه، و ایجاد پایگاهپیاده ــازی تجهیزات و نیروهای نظامی در س های نظامی هوایی و دریایی در این س
ه تثبیت بر حمایت از حکومت اســد و حفم منافع خود، حضــور نظامی خود را در منطقکشــور، افزون

ــترش داد ) ــیه بهBabazadeh Joudi & Eslami, 2015: 1-2کرد و گس ــت که اگر خوبی می(. روس دانس
ست خارجی سیا سقوط کند، دکترین  سلط داعش  سال سوریه با ت شده بود،  2020اش که تا  تعریف 

ست به شد، رقبای غربی خواهند توان سلط یابند، حکومت امتزلزل خواهد  سد، طور کامل بر منطقه ت
سیه در منطقه از بین میبه صلی رو سیه، رود، و همچنین، جایگاه و اعتبار بینعنوان متحد ا المللی رو

دار خواهد شدب بنابراین، با حملۀ هوایی به مواضع داعش و ورود به سوریه، تالش کرد تا ضمن خدشه
ــا ل د المللی و پایان دادن به انزوای جهانیتقویت جایگاه بین یگری مانند بحران اکراین و خود، در مس

بار پس از فروپاشی شوروی، تجهیزات ها نیز دست باال را داشته باشد و نیز نخستینهای غربیتحریم
کار گیرد. برخی نیز بر این نظرند که حضــور روســیه و نیروهای نظامی خود را در بیرون از مرزهایش به

هوایی و دریایی در سوریه و سواحل مدیترانه، ـامیهای نظدر رویارویی با داعش و حتی استقرار پایگاه
ها های آنمسکو، برای رویارویی با غرب و ا تالفـارتدکس، تهرانـنتیجۀ اتحاد و ا تالف جدید شیعی

ای و جهانی به خواســت با کشــورهای عرب منطقه و ایجاد پیمانی برای مرکزیت جدید قدرت منطقه
شکل گرفته و نف سیه  ست )وذ روسایران و رو  Mansoori & Javdaniها را در خاورمیانه، افزایش داده ا

Moghaddam, 2018: 406.) 
 
 . چارچوب نظری و پیشینه پژوهش1

یای ســیاســـتهای گوناگون روابط بیننظریه عاد و زوا های الملل همواره در تالش برای توجیه اب
گوی المللی، پاســ توضــیح رویدادهای بیناند و شــاید گزینش تنها یک روش برای المللی بودهبین

صۀ بین سا ل در عر سیه در گذر زمان، اینهمۀ م سی رو سیا شد، اما با دقت در رفتار  گونه الملل نبا
المللی این کشــور تری برای توجیه روابط بینگرایی، ابزار مناســمرســد که رهیافت واقعنظر میبه

شتر بر نظریۀ واق کید بی ست. در اینجا با تأ سیه را پس از عا ست خارجی رو سیا سیک،  گرایی نئوکال
 ایم.ظهور داعش در خاورمیانه بررسی کرده
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همراه است. این نظریه برای تبیین سیاست خارجی و فراتر  1گیدئون رزگرایی نئوکالسیک، با نام واقع
به ساختار نظام توجه  برد، اما برخالف آن، تنهاگرایی بهره میهای واقعالملل، از نگرشاز آن، روابط بین
 & Mansooriداند )ها را نیز در این حوزه دخیل میهای ذهنی و سـاختار درونی دولتندارد و برداشـت

Javdani Moghaddam, 2018: 387ــترده(. واقع ــیک، مجموعۀ گس ای از نیروهای جهان گرایی نئوکالس
ــیت رهبری را نفع، فرهنگ راهای ذیها، فشـــار گروهواقعی، مانند ظرفیت دولت ــخص هبردی، و ش
ست که به سایی کرده ا ست خارجی عنوان متغیرهای مداخلهشنا سیا ستمی و رفتار  سی گر بین الزامات 

ــیک ســه نوت گوناگون از عوامل علی را بهکنند. واقعها عمل میدولت عنوان متغیرهای گرایان نئوکالس
 ,Götzکننده، عوامل مکمل، و علل اصــلی )اند که عبارتند از: عوامل تعدیلگر شــناســایی کردهمداخله

سی را مطرح می1 :2021 سا شدار ا المللی های بینهای دولت به محرککند: واکنش(. این نظریه دو ه
گذاران آن )که کمربند سرراست نیستند و گام و شکل واکنش یک دولت به عناصر اجتماعی و سیاست

 ,Rosa, Benatiســیاســت خارجی هســتند(، وابســته اســت )المللی و رفتار انتقال بین رویدادهای بین

Foradori & Longoni, 2020: 4گر را که نقش میانجی را گرایی نئوکالسیک، سه سازوکار مداخله(. واقع
سطح کنند، تجزیهالمللی و رفتارهای ملی ایفا میهای بینبین محرک ست، در  ست: نخ وتحلیل کرده ا

شت صمیمهای بیرونی نخبگفردی، بردا سی و ت سیا سطح داخلی، فرایند ان  صلیب دوم، در  گیرندگان ا
 ,Ripsmanها )گذاریب و ســوم، در ســطح داخلی و فرایند عملیاتی کردن و اجرای ســیاســتســیاســت

Taliaferro & Lobell: 2016.) 
سیم سنایدربندی برپایۀ تق سطح تهاجمی و تدافعی ، نظریۀ واقع2جک ا گرایی نئوکالسیک در دو 

ــت )قابل ــی اس عنوان بازیگر ها بهگرایی تهاجمی، دولت(. در واقعMoshirzadeh, 2005: 129بررس
ــۀ بین ــلی عرص ــتاص ــیاس ــکل میهای بینالمللی، س های دادهای دولتدهند و برونالمللی را ش
کند بندی میالملل را صــورتهای بینالمللی تأثیرگذار اســـت و ســیاســـتقدرتمند بر نظام بین

(Ghavam, 2005اما در واقع .)ای مهم اســت که با توجه به گرایی تدافعی، امنیت و تهدید، مســئله
ــی نظام بین ــمار میتر بهای حیاتیالمللی، امنیت یک دولت، مقولهآنارش ــینهش ــازی آید و با بیش س

ی گرایهای واقعترین مفروضقدرت، یا حداقل قدرت موردنیاز برای تأمین امنیت، ارتباط دارد. مهم
________________________________________________________________ 

1. Gideon Rose 
2. Jack L. Snyder 
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های ذهنی نخبگان ســیاســی و عرصــۀ ســیاســت داخلی تدافعی را امنیت، ظرافت قدرت، برداشــت
 (.Moshirzadeh, 2005: 133-134دهند )تشکیل می

شوروی و تک شی  شدن جهان، نفوذ روسبا فروپا ها در مناطقی مانند خاورمیانه کاهش قطبی 
ــور به ــی منزوییافت و این کش ــیاس ــد و در مقابل،لحاظ س تر در گرایانهای عملگونهآمریکا به تر ش

خاورمیانه حضور یافت. روسیه بیشتر مناسبات خود را در خاورمیانه به دالیلی مانند وجود جمعیت 
سلمان سیه و قفقاز و نزدیکی به مناطق م سلمان در نیمه جنوبی رو شین، فقدان دیوار جداکننده، م ن

یهودی ـخاورمیانه به روسیه، حضور مهاجران روسی نظامی ازـاحتمال انتقال رویکردهای رادیکالی
های جنوبی روســیه از این منطقه، و در اســرا یل، منابع غنی انرژی خاورمیانه و تأمین انرژی بخش

صادی پیش برد ) ضور و مداخالت نظامی آمریکا در خاورمیانه، برپایۀ منافع اقت  ,Treninاهمیت ح

ــال3-4 :2005 ــبی توان داخلی، تمایل خود را به افزایش های اخیر، رو(. اما در س ــیه با بازیابی نس س
المللی، افزایش دامنۀ نفوذ، و حمایت از منافع ملی در مناطق گوناگون جهان نقش در عرصـــۀ بین

ای که همواره در آسیای مرکزی و خاورمیانه در راستای دفع خطر نفوذ غرب گونهنشان داده استب به
 دارد.برمی و نیز افزایش نفوذ خود گام

ــکلتا پیش از ظهور داعش، نفوذ منطقه ــیه در خاورمیانه محدود بود، ولی با ش گیری این گروه و ای روس
المللی خارج ها، زمینۀ نفوذ بیشتر این کشور فراهم شد تا از وضعیت انفعال در عرصۀ بیناحساس خطر روس

ــایتری در معادالت منطقهگرایانهشود و سعی کرد موقعیت عمل دست آورد. ورود آمریکا و ناتو المللی بهبینـ
توانســت برای همیشــه روســیه را در حالت تدافعی و انزوا قرار دهد و ســقوط نظام اســد به بحران ســوریه می

سبم از بین رفتن اعتبار بینبه سیه،  سیه که حالت تدافعی ها میالمللی روسعنوان متحد رو شدب بنابراین، رو
دانست، پا به میدان پرتنش خاورمیانه و تحوالت پس از نابودی ا مغایر با منافع ملی خود میدر بحران سوریه ر

 (.Mansoori & Javdani Moghaddam, 2018: 389داعش نهاد )
ست 1395) سرافرجی لوحهو  زهرانی شده ا سبم  سیه،  ( بر این نظرند که عالیق ژ ویلیتیک رو

رویی با داعش از خود نشـان دهد که سـبم بروز عرصـۀ توجهی در رویاکه این کشـور، واکنش قابل
ــت ) ــده اس ــتای Zahrani & Faraji Lohehsara, 2016نوینی از نزات با آمریکا ش ــیه در راس (. روس

ست ستراتژیک سیا ست تا از این طریق، عالیق ژ وا سوریه بوده ا های راهبردی خود، در پی ورود به 
 خود را در عرصۀ فراسرزمینی گسترش دهد.
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سوریه در پی تواز2015وینگتون  )کا سیه در بحران  ست که رو کید کرده ا ن قوا ( بر این نکته تأ
به بازیگر تعییندر برابر آمریکا،  المللی بوده و تالش کرده اســـت که اقدامات کنند  بینعنوان یک 

 یکجانبۀ آمریکا و محور مخالفت با اسد را محدود کند.
ست 2016) 1گیلز سوریه را به میدانی برای ( نیز بر این نظر ا سیه، پدید  ظهور داعش در  که رو

گرایانۀ جدید، برای های راهبردی خود تبدیل کرد و با ســیاســت خارجی عملســازی ســیاســتپیاده
کنند آرایش نبرد و نفوذ در ها ســعی میگســترش و حفم نفوذ خود در خاورمیانه تالش کرد. روس

از بروز شــرایطی مانند بحران لیبی و حضــور و تأثیرگذاری منطقه را به نفع خودشــان تمام کنند تا 
 آمریکا و ناتو بر آن، دوری کنند.

شور همواره  رنگهرحال، با وجود کمبه سیه در منطقۀ خاورمیانه، این ک ضور رو شدن ظاهری ح
 نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهد و جایگاه پیشین و حتیدر پی فرصتی بوده است تا بار دیگر 

سبم، تالش کرده است تا در جنگ ایران و عراق، جنگ عراق علیه همیندست آورد. بهبیشتری را به
بیش در جریان بهار عربی حضــور بیشــتری داشــته باشــد. ســرانجام، این انتظار وکویت، و حتی کم

سوریه، بهروس سید و آنها با ظهور پدید  داعش در عراق و  ورمیانه ها در بحران جنگ در خاپایان ر
گرایانه و واقعی وارد عرصۀ ای عملگونهها برپا شده بود، بهگراهای افراطی و داعشیکه توسط اسالم

 کارزار و نبرد شدند.

 
 . ظهور داعش و ساختاربندی سلولی2

سوریه»داعش با عنوان  سالمی عراق و  سم یا «2دولت ا سلفی با ماهیت وهابی ستی  ، یک گروه تروری
ست ),Bradley 2015) 3گمراه سنی ا سالم  این  .(Ibrahim, 2014-Al( و مدعی حمایت از دکترین ا

زبان، در های موســوم به بهار عربی در کشــورهای عرببار، پس از بروز درگیریگروه، نخســتین
شد و خود را بهمنطقه سوریه ظاهر  ساختار ای بین عراق و  سلفی رادیکال معرفی کرد.  سالم  عنوان ا

شد. این گروه برای ایجاد ارتباطات، کمیته رسانه، برای راهای داخلی آن اداره میداعش، از طریق شو
________________________________________________________________ 
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2. The Islamic State Of Iraq And The Levant (ISIL) 

3. Heredox 
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های گردآوری اطالعات دربار  دشمنان و محیط پیرامون، کمیته نخبگان، برای مسا ل جنگی و طرح
های جدید، کمیته نظامی، برای جذب مردان جنگجوی خارجی و اســتخدام افراد حمله به ســرزمین

بندی و مدیریت مالی، کمیتۀ مالی، و برای اجرای قوانین معاونت جنگ، برای بودجهجدید، کمیتۀ 
امنیت و قانون را تشکیل داده بود. ــــهای رهبریشریعت و مسا ل سیاسی و تعقیم و بررسی، کمیته

های داد. اختصـــاو بودجه به بخشکمیتۀ قانون، برای اجرای مجازات به کمیتۀ امنیت گزارش می
ترین امور مربوط به روابط راهبردی بود که قدرت نفوذ داعش به ها از مهمحســابداری آن گوناگون و

 (.The NATO Strat Com COE, 2015: 21آن وابسته بود )
 

 
 

 . ساختار سازمانی کلی گروه داعش1شکل 
 

های مهم داعش، اســتفاده از امکانات فضــای مجازی و فناوری کامپیوتری برای یکی از ویژگی
های دیگر جهان در راستای هایش در سرزمینادار  سرزمین زیر سلطۀ خود و نیز گسترش اید ولوژی

ستعد از طریق اینترنت بود. داعش حتی میجذب  ست اینترنت را در مقیاس بزرگافراد م تر و با توان
نه یک لژیون رســـا ند ) 1ای بزرگایجاد  یت ک با بهرهJawhar, 2016: 34مدیر گیری از (. این گروه، 

و ها های ویژه، اقدام به خشـونت در عراق و سـوریه کرد و سـبم جنایتامکانات گوناگون و آموزش
 .شماری در کشورهای دیگر نیز شدترورهای بی

 

________________________________________________________________ 
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 . نوزایی داعش و نقش روسیه در خاورمیانه3
جایی مقامات سنی و کرد الیق با افسران شیعه، اما ناالیق، و سرکوب داعش، در پی بهار عربی و جابه

ــلحاعتراض ــنیهای ص ــوریه ظهور کرد. این دوره، همآمیز س ــدن ها در عراق و س زمان با نزدیک ش
مالکینوری کایی در دســـامبر  ال بازان آمری  ,Connableبود ) 2011به ایران و خروج آخرین ســر

Natasha & Kimberly, 2017: 12های پلیس و نشــین، ایســتگاه(. داعش، بســیاری از مناطق ســنی
شگاه سال ارتش، و پاالی صرف کرد. در  سداران، با ادعای محافظت از 2014های نفت را ت سپاه پا  ،

به یان و  ظامی خود را در عراق گســترش داد شــیع یت راهبردی ایران، حضــور ن تادن موقع خطر اف
(Connable. et al., 2017: 12-13.)  .شده بودند در این دوره، نیروهای آمریکایی، تازه از عراق خارج 

کرد عراق متحد  1هایهای افراطی، با پیشــمرگبرای مبارزه با تروریســت 2014آمریکا که در ســال 
کشور، ازجمله انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، و...  77همراه با حدود ، 2016شده بود، از اوت 

منظور به« 1عملیات حل ذاتی»ای را با عنوان ا تالف گسترده ـها کشورهای غربی بودندبیشتر آن کهــ
ــ 2های مشترک عملیات حل ذاتیمقابله نظامی با داعش تشکیل داد و مسئولیت مدیریت نیرو ـــ که ـ

ــ را بههای داعش بودبر بمباران هوایی قرارگاهبیشتر مبتنی ـــ (. راهبردهای Starr, 2016عهده گرفت )ـ
دیگری مانند توقیف جریان مالی داعش، تدارک کمک بشــردوســتانه به عراق و ســوریه، ارتباطات 

ات روانشــناســانه نیز برای ضــربه زدن به ای مانند دیپلماســی عمومی، تبلیغات، و عملیراهبردی
 (.Claire, 2018اید ولوژی داعش درپیش گرفته شد )

، خبری از حضور نظامی 2016رنگ بود و تا اوایل سال ها بسیار کمدر این دوره، حضور روس
 های مسلمان روسیههزار نفر از رادیکال، بین پنج تا هفت2015ها نبود. در اواخر سال آنو گسترد  

 & Popescuهای قفقاز، چچن، و داغستان، از القاعده جدا شدند و به داعش پیوستند )و نیز جهادی

Secrieru, 2018: 47).  سیه در ژو یه سفر به رو سلیمانی با  سم  ، پوتین و مقامات 2015سردار قا
ر سلیمانی منظور حمایت از اسد متقاعد کرد. سفرا برای دخالت در سوریه به 3امنیتی روسیهـنظامی

سبم  شکل جنگ در آن بود و  سوریه و نیز تغییر  سیه در  ست دخالت نظامی رو سکو، گام نخ به م
________________________________________________________________ 
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2. Combined Joint Task Force –Operation Inherent Resolve 

3. High-Ranking Russian Military And Security Officials 
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های روسی، گیری دوبار  اتحاد جدید ایران و روسیه در حمایت از اسد شد. در ابتدا، جنگندهشکل
ـــت یه تروریس یات زمینی عل قدس، عمل پاه  های ویژ  ســ لۀ هوایی و نیرو نحم غاز کرد د ها را آ

(Sharafedin, 2015سیه در خاورمیانه بود. پیش ضور رو ستقیم و بعدها ح سرآغاز نفوذ م آن، از( که 
در مورد مسا ل خاورمیانه،  2015روسیه حضور مستقیم نظامی در سوریه نداشت و تا اواخر سال 

 کرد.با احتیاط رفتار می
سیه فاقد توان الزم برای مداخله در  شوروی، رو شی  مناطق گوناگون جهان بود و با پس از فروپا

هایش در جلم کشورهای خاورمیانه، و همچنین دلیل شکست سیاستتوجه به هژمونی آمریکا و به
شتر تالش میقدرت نظامی پایین شت و بی سیار کمتری دا صادی تر، نفوذ ب کرد از طریق تعامالت اقت

شد. بخش عمد  فعالیت سیه بر تحوالت منطقه تأثیرگذار با سوریه و خاورمیانه، به های رو در مورد 
ــازمان مللوتوی قطعنامه ــورای امنیت س ــد در کمیته ش ( و Gutterman, 2012) 1های غرب علیه اس

به ایران، محدود می حه  بهفروش اســل قه،  با ظهور داعش و بروز بحران در منط ما  ســبم شـــد. ا
گری پا به ســوریه و عراق اطیبهانه نبرد با افرهای مختلفی بههای پیچیده کشــورها، گروهآشــفتگی

گری به جنوب غرب کشورش و مبارزه با منشأ تروریسم در گذاشتند. روسیه نیز به بهانۀ ورود افراطی
خاورمیانه و نیز ایجاد ا تالف علیه داعش، فرصـــت را غنیمت شــمرد و وارد مداخلۀ مســتقیم در 

ــد را ــمن ایجاد جای پای محکمی برای خود، اس ــد تا ض ای عنوان متحد مهم منطقهبه خاورمیانه ش
دانســت که منظور تأمین منافع ملی و نفوذ بیشــتر، بر مســند قدرت نگه دارد. روســیه میو به روســیه

طور کامل از شد، نفوذ خود در خاورمیانه را بهها درصدد کنار زدن اسد هستند و اگر چنین میغربی
 داد.دست می

 
 یه و عراقحضور مستقیم روسیه در سور. راهبرد 4

سال  سیه از اواخر  ضور یافته 2015نیروهای نظامی رو سوریه ح سلیمانی به در  سفر  اند. برخی، 
ــیه و عده ــکو و مذاکر  وی با مقامات روس ــیه برای حمله به مس ــد از روس ــت اس ای دیگر، درخواس

ــتهگروه ــیه دانس ــور نظامی روس  ,McDonnell, Hennigan & Bulosاند )های جهادی را علت حض

________________________________________________________________ 
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(، اما نکتۀ جالم این است که روسیه از نخستین روزهای عملیات در سوریه، شروت به بمباران 2015
های شورشی دیگر ضداسد کرده و حتی مواضع بسیاری از نیروهای موردحمایت ترکیه مواضع گروه

این (. چنین اقدامی، Popescu & Secrieru, 2018: 48و آمریکا در ســوریه را بمباران کرده اســت )
ها نبوده، پس این کشــور با چه رســاند که اگر هدف روســیه، مبارزه با داعشــیپرســش را به ذهن می

 هدفی وارد صحنۀ نبرد مستقیم در سوریه شده است؟
در ابتدای ظهور داعش، تنها ارتش عراق و نیروهای عراقی موردحمایت ایران با این گروه درگیر 

ناتو عه و  فاج با گســترش عمق  ما  ند، ا با داعش منســجم و شـــد له  قاب های داخلی در م انی نیرو
سداران به سپاه پا شد و هرچند در ابتدا به موفقیتساختارمند،  ستقیم وارد عمل  ست طور م هایی د

سوریه دیگر نمییافت، اما با افزایش مخالفت ست از این گرداب ایجادها با دولت مرکزی  شده، توان
است. روسیه تنها در پی مبارزه با داعش نبود، زیرا با در هم خارج شودب بنابراین، از روسیه کمک خو

شورش ستن  سد حمایت میشک سیه، نههای دیگر، مقتدرانه از ا سبم کرد. عملیات نظامی رو تنها 
ــد را نیز حفم کرد ) ــد، بلکه رژیم اس ــوریه ش  ,Popescu & Secrieruتوقف روند تغییر رژیم در س

دسـت بگیرند و همچنین، تمایل ها، اختیار کشـور را بهخواسـت شـورشـیروسـیه نمی .(48 :2018
طور مستقیم، مواضع مخالفان دولت اسد را هدف قرار چندانی به مبارزه با تروریسم نداشت، زیرا به

 کرد. ندرت مواضع داعش را بمباران میداد و بهمی
ش یافت، اما با ورود ها در خاورمیانه کم شد و نفوذ آمریکا افزایبا فروپاشی شوروی، نفوذ روس

شد و نفوذ خود را افزایش داد. درواقع، ا تالف غربی سیه نیز وارد منطقه  ستی آمریکا، رو سرپر ها به 
ــهمنطقۀ خاورمیانه، به ــم، به عرص ــیه و بهانه مبارزه با تروریس ای برای رقابت نظامی و راهبردی روس

ستار دولتی عمل سیه، خوا شد. رو سوریه بود. پوتین در یک گرا، یکپارچآمریکا تبدیل  ه، و قوی در 
صاحبۀ تلویزیونی دراین سوریه جلوگیری ما تالش می»گوید: باره میم کنیم از ایجاد خأل قدرت در 

 & Popescu« )ها آن را اشــغال خواهند کردکنیم، چون با از بین رفتن نهادهای دولت، تروریســت

Secrieru, 2018: 48) .( روســیه و ایران از اســدHumud & Nikitin, 2019: 15 و غرب و آمریکا از )
(. آمریکا Itani & Rosenblatt, 2018: 4کردند )های مخالف وی، ازجمله کردها، حمایت میگروه

 ,Humud & Nikitinتنها به اســد کمک نکرد، بلکه حامیان اســد، ایران، و روســیه را تحریم کرد )نه

2019: 8.) 
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ـپیمانشدانست که اگر همروسیه می ـ ـ از ها در پی برکناری او هستندکه غربی، یعنی اسد را  ـ
المللی از دست عنوان یک قدرت بزرگ و مهم در عرصۀ بیندست بدهد، موقعیت راهبردی خود را به

ای که برگشــت دوباره به گونهشــودب بهتر میتر و مســتحکماش، قویخواهد داد و پایگاه رقبای غربی
شود. همچنین، روسیه با حضور در تر میاقتصادی روسیه سختـــع سیاسیخاورمیانه و تأمین مناف

ست چالشسوریه می سر اکراین و کریمه با غربیتوان شت، منحرف کرده و توجه هایی را که بر  ها دا
شاند و نیز تالش آمریکا برای منزویآن سیه را خنثی کند )ها را به خاورمیانه بک  Popescuتر کردن رو

& Secrieru, 2018: 48-49). 
های گریها در ســوریه رفته اســت تا افراطای نیز بر این نظرند که روســیه به جنگ با افراطیعده

رسد، این هدف، نظر می(. اما بهAgata, 2017: 29جنوب غرب روسیه را خنثی کند )ـمسلمانان جنوب
ها پیش با  روسیه از مدتهای اصلی حضور نظامی روسیه در خاورمیانه نیست، چون اوالا جزء انگیزه

ـــهای جنوبجمهوری سرزمینـ ست. درواقع، این  شاکش بوده ا ها از ابتدای جنوب غربی خود در ک
ـــــها آنگیری روسیه، جزء این کشور نبودند و روسشکل که ابتدا جز ی از ها را از بدنۀ کشور دیگری ـ

های گوناگون ــ طبق عهدنامهالمی بودندهای اسهای ایرانی یا خلیفهپرشیا و سپس، دراختیار حکومت
 ,Kuchins & Mammadovو...، جدا کرده بود ) 2، ترکمانچای1تحمیلی، ازجمله عهدنامه گلســتان

2013; Rashidvash, 2012, 246-261) دلیل تضاد فرهنگی و رسوم، با روسیه و مردمانی که بنابراین، بهب
های پیش از رخدادهای خاورمیانه نیز کشــمکشنامیدند، همخوانی نداشــتند و خود را روس می

ها پیش از ظهور داعش و وقوت گرایان تندرو، دههای در روسیه وجود داشت. دوم اینکه اسالمسرزمینی
شه با این بهار عربی در خاورمیانه، در نیمه سیه همی شتندب بنابراین، رو ضور دا سیه ح های جنوبی رو

انست دلیل اصلی حضور نظامی این کشور در خاورمیانه باشد. تومسا ل درگیر بوده است و داعش نمی
سوم اینکه، روسیه در اوایل ظهور و نیرو گرفتن داعش و تروریسم در خاورمیانه، دخالتی نکرد و حضور 

ها، بر سفر سلیمانی به روسیه و درخواست اسد از روسها در منطقه، پس از پخش شایعاتی مبنیروس
اقتصادی فراوان در ـتری، مانند منافع سیاسیاینکه، روسیه در پی اهداف بزرگتر شدب و چهارم پررنگ

شتب ازاین شرکایی مانند ترکیه و ایران دا رو، خاورمیانه و در بین اعراب بود و همچنین، در این منطقه، 
________________________________________________________________ 

1. Treaty Of Gulistan 
2. Treaty Of Turkmenchay 
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نکه ویژه ایبر حضــور در منطقه را رد کندب بهتوانســت درخواســت )احتمالی( ایران یا ســوریه مبنینمی
ــادی فراوانی مطرح بودب بهبی ــئلۀ دریای ای که بهگونهتردید در ورای آن، منافع اقتص ــیاری، مس نظر بس

های کاســپین در قراردادهای دوره شــوروی و پســاشــوروی با ایران، در همین دوره و در فرایند همکاری
 ,Robertsه داشت )ایران و روسیه و با رضایت جمهوری اسالمی حل شد که منافع زیادی برای روسی

2018; Coffey, 2018.) 
ــیه در پی نفوذ،  ــحال نبودند، ولی روس ــیه خوش ــور روس اگرچه اعراب متمایل به غرب، از حض

توانست کشورهای عربی را اقتصادی بود و حضور در سوریه میـــمنظور کسم امتیازهای سیاسیبه
نظامی به کشورهای خاورمیانه و اعراب ها وادار کند و نیز زمینۀ فروش تسلیحات به مصالحه با روس

حضــور روســیه در خاورمیانه، برای جمهوری اســالمی نیز  (.Agata, 2017: 28کرد )را فراهم می
صادی و طرحفایده نبود. اگرچه روسبی شروت به ها بر بازار اقت سلط یافتند و  های نفت و گاز ایران ت

سالح ضور آنفروش  شارهای جامعۀ ها میهای خود به ایران کردند، اما ح سبم کاهش ف ست  توان
بر سوریه و عراق، در یمن المللی و کشورهای عربی به جمهوری اسالمی شود، زیرا ایران، افزونبین

ــتان درگیر جنگ نیابتی بود و جوامع بین ــور ایران در نیز با عربس ــورهای عربی به حض المللی و کش
 (.Brockwehl, 2018: 10دادند )مناطق گوناگون واکنش نشان می

های براین، بخش زیادی از درآمدهای نفتی عربستان، صرف خرید تسلیحات نظامی و هزینهافزون
شــد و یکی از کاندیداهای فروش تســلیحات نظامی، روســیه بود. این کشــور، برای جنگ در یمن می

سلیحات نظامی با اعراب رایزنی می صادی و فروش ت سبات اقت ضایی کرد و در پبرقراری منا ی ایجاد ف
ــتان در رقابت با آمریکا بود. همچنین، می ــتان نفوذ برای نفوذ در عربس ــت که اگر بتواند در عربس دانس

سوی اند، بهبیشتری داشته باشد، بسیاری از کشورهای عربی دیگر که چشم به عملکرد عربستان دوخته
واهد بودب برای مثال، برخی ای خشــوند که پیامد آن، ایجاد خاورمیانۀ روســیهروســیه متمایل می

سایت ستان )ها و آژانسوب سیه و عرب سلیحاتی بین رو ضای قراردادهای ت  ,Carrollهای خبری، از ام

رو شد، ویژه آمریکا روبههای غرب و بهاند که با مخالفت( خبر دادهSemenov, 2017( و امارات )2017
صادی مهمی  شرکای اقت شورهای منطقۀ خلیج فارس،  ساالنه برای آنزیرا ک ها بودند و آمریکا و غرب، 

ــلیحات نظامی به اعراب می ــیه در منطقه، تهدیدی میلیاردها دالر تس ــور روس فروختندب بنابراین، حض
سد بود. شمار میها بهجدی برای منافع غربی ستار پایداری حکومت ا سیه نیز خوا آمد. در مقابل، رو
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سیه در پی ایفای  2هوایی در الذقیه و پایگاه 1های دریایی در بندر طرطوسکمک تأییدی بود بر اینکه رو
 (.Brockwehl, 2018: 10نوعی در رقابت با آمریکا است )نقش اصلی در فرایند سیاسی سوریه و به

تروریسم پا به خاورمیانه گذاشت و حتی با فرستادن ـهرچند روسیه با توجیه مبارزه با رادیکالیسم
سلیحاتی شمکش، هزینهنیروی نظامی و ت شد، اما همۀ این ک سنگینی را متقبل  های ها و هزینههای 

گاهی از ها مربوط میها و حفم منافع اقتصادی آنهای نفوذ روسنظامی، به سیاست شد. روسیه با آ
پایان خواهد رســید، در اندیشـــۀ پایداری و تأمین منافع خود در اینکه بحران ســوریه دیر یا زود به

ــتحکام جای پای خود بود تا ب درازمدت بود و ــوریه، در پی اس تواند با حمایت از نیروهای نظامی س
نفع های بیشــتری را بهنفوذش را افزایش دهد و در رقابت با بازیگران دیگر دخیل در ســوریه، ماهی

 ی همسایه سوریه رقم بزند.معامالتی را در کشورهاـخود صید کند و تغییرات همکاری
ش سیه در دوران  ـــورویرو شه درصدد نفوذ در خاورمیانه برای بقای تجارت و ـ شوروی همی سا پ

های درونی و با وجود رقبای خارجی قدرتمندی دلیل کشــمکشســیاســت خود بودب اگرچه گاهی به
شتر در این منطقه و منفعت  شده بود، اما همواره در پی نفوذ هرچه بی ضعیف  ویش خچون آمریکا، ت

شور هزینهدورهبودب حتی اگر این نفوذ در  سوریه، برای این ک شت، ای دربر هایی، همانند بحران  دا
 های آن بود.شی از نفوذ در منطقه بیش از هزینهتردید، منفعت ناولی بی

 
 . حضور روسیه پس از شکست داعش در خاورمیانه5

ر خاورمیانه طور مســتقیم دبا داعش و تروریســم، به بهانۀ مبارزهگونه که اشــاره شــد، روســیه بههمان
ضع گرو شتر، موا شت و بی ضور و نفوذ یافت، اما از همان ابتدا، درگیری اندکی با داعش دا های هح

ز به کلید ضداسد را بمباران کرد و نشان داد که برای نگه داشتن اسد وارد میدان شده است و اسد نی
 نفوذ بیشتر این کشور در خاورمیانه تبدیل شد.

 سیاسی. دگرگونی مواضع 1-5

دهند  اهداف سیاست خارجی روسیه بود، نوشته شد: پیش از ظهور داعش، سه سند مهم، که نشان
سیه ) سیون رو سیه 2000سند تدبیر امنیت ملی فدرا سیون رو ست خارجی فدرا سیا سند تدبیر   ،)

________________________________________________________________ 

1. Tartus 
2. Air Base In Latakia 
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سال 2008) سیه تا  سیون رو سیه برای 2020(، و راهبرد امنیت ملی فدرا ست، رو سند نخ . برپایۀ 
دادند و شــد که منافعش را در خاورمیانه هدف قرار مین امنیت خود، بر تهدیدهایی متمرکز میتأمی

ضیۀ کوزوو تحقیر کرده  سیه را در ق شورهای غربی، رو شت. در آن دوران، ک شتر، موضع تدافعی دا بی
ـــگور»بودند و با لغو توافق  سرگیری روابط با خاور، تالش«چرنومردینـ شور برای از میانه های این ک

«  اتحاد راهبردی»ای، ســخن از ای که در برخی محافل روســی و خاورمیانهگونهتر شــدب بهجدی
 میان آمد.به

سیه، مبتنی ست خارجی رو سیا شور برپایۀ یک خطسند دوم  شی بر تعقیم منافع ملی این ک م
و عضویت دا م در  گرایانه بود. قدرت برتر بودن، تأثیرگذاری بر جهان،بینی، و عملپیشآشکار، قابل

سکو را ناگزیر می سا ل مهم جهانی دخالت کند. براینشورای امنیت، م سیه کند که در م ساس، رو ا
پیش روابط دو و چندجانبه با ترکیه، مصر، الجزایر، ایران، عربستان سعودی، ازخواهان گسترش بیش

شد. افزون شورهای مهم دیگر منطقه  شور میانجی  عنوانبراین، بهسوریه، لیبی، و ک یکی از چهار ک
کار گیرد. در مناقشۀ اعراب و اسرا یل، باید تالش خود را در راستای پیشبرد روند صلح خاورمیانه به

کید  همچنین، در سند سیاست خارجی فدراسیون روسیه، بر روابط مسکو با جهان اسالم نیز بسیار تأ
 (.Kolobov & Kornilov, 2011: 22-23شده است )

سوم، شور برای بازیابی های جهانیبه چالش سند  سیه، و راهبرد امنیت ملی این ک شدن برای رو
 & Kolobovگرایانه در خاورمیانه اشــاره دارد )های روســیه از طریق یک ســیاســت عملظرفیت

Kornilov, 2011: 20-21و با ویژه آمریکابهکند، بدون درگیری و تقابل با غرب، (. روســیه تالش می ،
سوی گسترش مناسبات با کشورهای رار دادن منافع ملی، رویکرد سیاست خارجی خود را بهمحور ق

به قا، و  کای التین، آفری گاز آمری فت و  نابع ن به م جه  با تو نابراین،  هدب ب نه تغییر د یا خاورم ویژه 
ون ای که همچنان در کانخاورمیانه، الزم بود که حضــور و نفوذ خود را در آنجا افزایش دهدب منطقه

قدرت ند گذار نظام های بزرگ قرار دارد و عرصـــهتوجه  ند در فرای قدرتم بازیگران  ای حیاتی برای 
 آید.شمار میالملل به یک نظام چندقطبی بهبین

ــد دفات می ــیه پس از نابودی داعش و در رویارویی با رقبای غربی، از رژیم اس کرد تا بتواند روس
ست روسمتحد خود و درنتیجه، پایداری نفوذش  سیا ها در خاورمیانه، در خاورمیانه را حفم کندب 

( توســعه 3ایب ( نگهداشــت نفوذ منطقه2( نفوذ ســیاســیب 1کرد: اهداف گوناگونی را دنبال می
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اقتصادی و ـگری برای برآورده کردن اهداف سیاسی( جلوگیری از افراطی4های اقتصادیب همکاری
 (.Brockwehl, 2018: 9حفم وضع موجود )

های غرب در ســازی تالشمنظور خنثیتنها بهتصــمیم روســیه برای فرســتادن نیرو به ســوریه، نه
ــد، بلکه به ــتای برکنار کردن اس ــترش بیراس ــبم نگرانی از گس ــالمس گرایی افراطی بودب ثباتی و اس

د و ، انتخاب میان گزینۀ ب2015بنابراین، هدف از استقرار نیروهای نظامی در سوریه در اواخر سال 
، ســیاســت روســیه از 2016های عراق و لیبی بود. از ســال ویژه با توجه به تجربۀ دگرگونیبدتر، به

ستین آزمون بزرگ  شی و فعال برای مدیریت رخدادها تغییر کرد. نخ ستی کن سیا ستی انفعالی به  سیا
، لیفه حفترخکه حمایت سیاسی و کمک نظامی خود را به ژنرال برای این کشور، در لیبی بودب جایی

نامۀ ســاالران لیبی، ارا ه کرد. کرملین به او برای کارشــکنی در اجرای توافقیکی از بانفوذترین جنگ
لیبی، زیر نظر سازمان ملل متحد و با هدف اجرای فرایندهای آشتی، کمک کرد. حفتر،  2015سال 

لیبی اسـت. حمایت  کنترل بخش شـرقی لیبی را دراختیار دارد و درحال جنگ علیه دولت وفاق ملی
های این کشور در سوریه همسویی داشت و آشکارا خطوط قرمز روسیه را مسکو از حفتر، با فعالیت

لحاظ سیاسی ویژه در کشورهایی که بهبههای سیاسی داخلی در خاورمیانه، برای اثرگذاری بر پویایی
ضای به شتری با ف سابق و جغرافیایی، نزدیکی بی شوروی  شان داد )جامانده از  شتند، ن  ,Asgarianدا

2019: 5.) 
ضع خود را در خاورمیانه  ست موا سوریه، توان صلی در  شدن به بازیگر ا ضمن تبدیل  سیه،  رو

ــی، در مقالهمیخائیل اشتتتورمرتحکیم کند.  ــیاس ــتاد آلمانی علوم س ــریۀ ، اس «  ولتدی»ای در نش
نۀ می ید، پوتین، آرزوی دیری باهوش در»گو یاری از نظامیان  بدون  بســ تاری ، یعنی پیروزی  طول 

شید ضع عملBratersky, 2019« )جنگ را تحقق بخ تنها گرایانۀ کرملین در مورد خاورمیانه، نه(. مو
همراه داشــت. همچنین، رویارویی گســترد  ایران و تحکیم روابط با ایران، بلکه با عربســتان را نیز به

آویو نشدب بنابراین، پس از نابودی داعش، روسیه اسرا یل، مانع روابط سیاسی تنگاتنگ روسیه با تل
به تحکیم روابط با کشــورهای عرب و شــمال آفریقا روی آورد و حتی از تقویت روابط با کشــورهای 
ضور داعش،  ست که در دور  ح ستقبال کرد. این درحالی ا سرا یل، نیز ا غیرعرب، همانند ترکیه و ا

 تابیدند.ه را برنمیبسیاری از کشورهای عربی و غربی، حضور روسی
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 . تغییرات در ابعاد اقتصادی2-5

(، بر تالش این کشور برای ایجاد ثبات در خاورمیانه و 2008در سند دوم سیاست خارجی روسیه )
کید شــد و همچنین به مدیترانۀ بزرگ به عنوان کانون مناطقی مانند خاورمیانه، دریای شــمال آفریقا تأ

ش صد دارد روابط خود را در این مناطق، بهسیاه، قفقاز، و دریای خزر، ا سیه ق شد که رو سوی اره 
اش را با توجه به مســیرهای انتقال صــلح، ثبات، و همســایگی خوب هدایت کند و منافع اقتصــادی

 (.FPCRF, 2008انرژی، ارتقا دهد )
بهبود نهاد. تجارت رو به  2008روابط اقتصــادی روســیه با کشــورهای خاورمیانه، از ســال 

سال  سیه و ترکیه در  میلیارد دالر افزایش یافت. حجم معامالت تجاری  8/33به  2008خارجی رو
سال  سرا یل، در  سیه و ا سال  2008رو سبت به  سال  2009ن با  2010کاهش پیدا کرد، اما در 

شد  صدی همراه بود )70ر سوریه در Moscow Time, 16/02/2010در سیه و  صادی رو (. روابط اقت
بر فروش تســلیحات نظامی، بر فروش ســالح بود. در عراق نیز افزونبیشــتر مبتنیدوران داعش، 

، 2002ها در اوت قراردادهای صــنعتی، اقتصــادی، و نفتی بین دو کشــور منعقد شــد که ارزش آن
(، اما پس از حملۀ Dannreuther, 2004: 37میلیارد دالر برآورد شـــده اســـت ) 60تا  40حدود 

ها بیشــترین بهره و منافع الت اقتصـــادی دو کشــور رو به افول نهاد و غربیها به عراق، تعامغربی
 بردند.اقتصادی را از منابع این کشور می

ــ ـــ ــ از سال در سطح بسیار پایینی بود 1990که تا دهۀ روابط اقتصادی روسیه و عربستان ـ ـــ ـ
افزارهای ید جنگهای زیادی دربار  تمایل ریاض به خرســو افزایش یافت و گزارشاینبه 2008

سیه می صدور نفت رو شد، اما افزایش تولید و  شر  سی منت ستان در بازارهای رو ست جایگاه عرب توان
 (.Katz, 2010: 12جهانی انرژی را متزلزل کند )

شونت در خاورمیانه و افول گروه شدن خ سته  ستین گام پس از کا سیه در نخ ستی، رو های تروری
ــادی خود را در این ــبات اقتص ــتن  مناس ــترش داد و اقدام به فروش تجهیزات نظامی و بس منطقه گس

ــک ــورهای منطقه، ازجمله  S-400های قراردادهای گوناگون در حوز  انرژی کرد. فروش موش به کش
صحبت سوریه و نیز  ستان شده برای فروش آنهای مطرحترکیه و  شورهای عربی مانند عرب ها به ک

ها های قوی نفوذ و نمایش قدرت این کشور را به غربینشانه سعودی و امارات، قطر، الجزیره، و...،
 (.Marcus, 2015; Macias, 2018رساند )
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سران دولت ستای جذب  صادی، در را شتر این قراردادهای اقت ستگی هرچه بی های منطقه و واب
کرد  ها پیش اعالنکه روسیه مدتها به روسیه و کاهش نفوذ و قدرت غرب و آمریکا بود. درحالیآن

ست ) ست نظامی خورده ا شک سوریه  (، در منطقه ماند و خواهد Yeni, 2018که داعش در عراق و 
 ماند.

شته  شورهای عربی، روابط خوبی دا شتر ک صادی، با بی سیه در حوز  اقت سقوط داعش، رو پس از 
بازار ها از مزایای هایی متمرکز شــد که در آنهای اقتصــادی خود بر حوزهشاســت. این کشــور در تال

سته ست )انرژی ه سلیحات، و غالت(. درهمینبرخوردار ا ضا، ت شیمی، ف حال، ای، نفت و گاز، پترو
قرار گرفت. قیمت « قیمت چینی برای کیفیت اروپایی»ها در خاورمیانه برمبنای شــعار تجارت روس

سته شورهای خاورمیانه به فناوری ه صلی عالقۀ ک ست اندک و اعتبار، دالیل ا سیه ا  ,Asgarian)ای رو

سلیحات و جنگ(. به5 :2019 سکو طور خاو، فروش ت شورهای عربی، برای م سی به ک افزارهای رو
یادی داردب ازاین یار ز یت بســ هان عرب و در پی آن، دگرگونی اهم رو، کرملین از تغییر رهبران ج

ست صادی خود را بهسیا ست و منافع اقت شورها نگران ا بیندب شدت درخطر میهای حاکم بر این ک
های نزدیکی علی، از ابعاد دوســتانه و همکاریعنوان نمونه، روابط روســیه و تونس در دوران بنبه

برخوردار بود. درواقع، روابط دو کشــور این فرصــت را برای مقامات تونس و روســیه فراهم کرد که 
نه ند. روسزمی یدا کن به پ به تونس، همچون های جدیدی برای تعمیق روابط دوجان ای برای دروازهها 

سمتورود به آفریقا می شور، چه  ست که آیند  روابط دو ک ستند، اما اینک معلوم نی سویی پیدا ونگری
ها همواره خواهد کرد. همچنین، روابط روسیه و مصر نیز در دوران مبارک، بسیار گسترده بود و مصری

های خاورمیانه دان از دگرگونیها چنرو، روسافزارهای روســی بودندب ازاینیکی از مشــتریان جنگ
سعی می شنود نبودند و  صادی و نیز نفوذ خو ضور نظامی خود را برای تأمین منافع ملی و اقت کردند، ح

 بیشتر در این منطقه، گسترش دهند.
 . تغییر مواضع نظامی3-5

داده  روسیۀ پساشوروی، بسیاری از اعتبارات خود را در نتیجۀ شکست در مقابل امپریالیسم از دست
شغال کرده بودند. اما پس از یک  شورهای غربی جای آن را در مناطق گوناگون تحت نفوذ، ا بود و ک

ــیار بههای خاورمیانه، دور  غیبت و کاهش قدرت طوالنی، درگیری ــعیت بس ــوریه که وض ویژه در س
شتپیچیده سبت به عراق دا سیه دوباره در خاورمیانه دخالت نظاتری ن شد تا رو صتی  می کند و ، فر
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 ای برای رقابت اقتصادی با غرب تبدیل شد.گری در سوریه، خود به پشتوانهسیاست نظامی
سیه با احداث پایگاه ساداعش، رو سوریه، نیروهای نظامی خود را در در دوران پ های نظامی در 

حل سوریه ای که ناتو، ساخت پایگاه نیروی دریایی در مدیترانه در سواگونهاین کشور مستقر کردب به
ــت ) ــیس پایگاه هوایی با Haaretz, 2018را تأیید کرده اس ــهر الذقیه، اقدام به تأس (. همچنین، در ش

هوایی خود را در شهر طورطوس مستقر ـازآن نیز تجهیزات نظامینیروهای نظامی فراوان کرد و پیش
ساخت پایگاهکرده بود. این فعالیت شد که آمریکا درباره  سبم  سیه  های نظامیها  سوریه، به رو در 

روی روسیه، خود به 1هشدار دهد و همچنین، به یونان و بلغارستان فشار آورد تا با بستن حریم هوایی
شوند )مانع اجرای طرح سوریه  صره  شور برای محا نظر گونه بهظاهر این(. بهTitov, 2018های این ک

در خاورمیانه مطرح کند، اما این  عنوان یک قدرت بزرگخواهد خود را بهرســید که روســیه میمی
عنوان قدرتی ظاهر قضــیه بود، چون روســیه، قدرت کوچکی در جهان نبود که الزم باشــد، خود را به

 بزرگ معرفی کندب این کشور در جهان امروز، یک قدرت بزرگ است.
ای تنها پس از کاهش چشمگیر قدرت و نفوذ داعش و شکست آن، اقدام به تخلیۀ نیروهروسیه نه

های هوایی در هایی مانند نگهداشــتن نیروهای نظامی، ســاخت پایگاهخود نکرد، بلکه با فعالیت
پایگاه یه، و نیز  نه، عمق نفوذ راهبردی خود را ســور یای مدیترا یه و در یایی در غرب ســور های در

یی مانند گسترش داد. البته نباید نقش کشورهای دیگر را در نفوذ بیشتر روسیه نادیده گرفتب کشورها
های گوناگون بر سر منافع متفاوت در سوریه و نفوذ به این کشور بار با ا تالفترکیه و ایران که چندین

نوعی بر حمایت مستقیم یا ضمنی لشکری آن، سبم نفوذ بیشتر روسیه شدند و بهـو ساختار کشوری
منتظر دریافت کمک از  ها مهر تأیید زدند. همچنین، دولت درماند  اســد که ابتدااز حضــور روس

سد نفع مخالفان خود )بهغرب بود، با ورود غرب و آمریکا به مبارزه به شونت مرگبار ا ویژه پس از خ
سال در مقابل تظاهرات مسالمت شد )( روبه2010آمیز  شد Slacman, 2011رو  سبم  (. این اقدام 

ــیه  ــد، برای نگه داشــتن دولت خود، خواســتار کمک و همکاری روس ــود و بهکه اس نوعی خود را ش
های مختلف سه کشور روسیه، ایران، و که پس از ا تالفدار آن کندب این درحالی است وابسته و وام

یت می ما هایی ح یه، از نیرو یه، حوادث مختلفی رخ داد. ترک های ترک با کرد بارزه  که درحال م کرد 

________________________________________________________________ 

1. Airspace 
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ــوریه، به ــین س ــوریه بودند و خود نیز در مناطق کردنش ــتقیس ــرکوب کردها کرد طور مس م اقدام به س
(McCowan. 2017: 4-24شروت (. نیروهای موردحمایت ایران )افزون سوریه(،  بر حمایت از ارتش 

ــالمی و گروه ــرکوب نیروهای کرد مخالف جمهوری اس ــد کردند و نگاهی نیز به به س ــداس های ض
شتند و درنتیجه، درگیری سوریه دا سرا یلمرزهای غربی  رخ داد که هنوز هم ادامه  های گوناگونی با ا

ــاخت پایگاه(. دراینHincks, 2019دارد ) ــیه نیز برای س ــوریه و تثبیت میان، روس های مختلف در س
های اقتصــادی و فروش تســلیحات نظامی به نظامی خود اقدام کرد و با پیمانـــــموقعیت ســیاســی

 کشورهای منطقه، در تالش برای تثبیت نفوذ بیشتر است.
امنیتی، و اقتصادی روسیه در خاورمیانه ــــهایی که در پارادایم سیاسی، نظامیدگرگونیخالصۀ 

 ( ارا ه شده است.1پیش و پس از پدیده داعش رخ داد، در جدول شماره )
 

 امنیتی، و اقتصادی روسیه در خاورمیانه پیش و پس از داعشـنظامیهای سیاسی، (. دگرگونی1جدول شماره )

 مپارادای      
 دوره

 اقتصادی نظامیـامنیتی سیاسی

 پیش از داعش

 ـ نفوذ سیاسی اندک
 ـ حمایت بیشتر از اسرا یل

 ـ مناسبات کمتر با کشورهای عربی
 ـ روابط سیاسی با ترکیه و ایران

ـ عدم حضور گسترده در 
 خاورمیانه

ـ مناسبات تجاری و معامالت 
تسلیحاتی کمتر با برخی کشورهای 

 منطقه

حضور دوران 
 داعش

 ـ ا تالف با ایران، ترکیه، و سوریه
ریزی برای گسترش ـ برنامه

 مناسبات

مستشاری ــ حضور نظامی
 کمتر

 ـ مداخالت هوایی بیشتر

ـ گسترش مناسبات اقتصادی و رایزنی با 
کشورهای عربی بیشتر برای معامالت 

 تسلیحاتیـتجاری

 پساداعش

های ها و توافقـ استحکام ا تالف
 سیاسی با ترکیه، ایران، و سوریه

ـ گسترش روابط سیاسی با 
کشورهای عرب منطقه و شمال 

 آفریقا
 ـ گسترش روابط سیاسی با اسرا یل

های سیاسی با غرب در ـ رایزنی
 مورد خاورمیانه

تر در تحوالت ـ حضور پررنگ
 های اتخاذشدهخاورمیانه و تصمیم

 ـ افزایش حضور نظامی
نظامی  هایـ ایجاد پایگاه

 دریایی، هوایی، و زمینی
 ـ انعقاد قراردادهای نظامی
ـ حضور نظامی بیشتر در 

 شمال آفریقا )تونس و لیبی(

ـ قراردادهای تجاری فروش تسلیحات 
 S300و   S400نظامی مانند 

های تجاری با عربستان، ـ رایزنی
 امارات، قطر، الجزیره، و...

ـ گسترش مناسبات اقتصادی در حوز  
ای، نفت و گاز، پتروشیمی، هسته انرژی

فضا، تسلیحات، و غالت با کشورهای 
 خاورمیانه

 



     113  تغییر راهبردهای روسیه در خاورمیانۀ پساداعش

 گیرینتیجه
، بیشتر 2002ای که تا سال گونههای زیادی شدب بهکشور روسیه پس از فروپاشی شوروی، دچار بحران

نفوذ گذشته دوران  گرایی تدافعی، در پی دفع تهدیدها و باال بردن توان امنیتی خود بود ودر چارچوب واقع
سال  شور تا  ست داد. این ک شورهای 2008شوروی را در خاورمیانه از د سی اندکی با ک سیا ، تعامالت 

ضور نظامی ـــعرب منطقه و ح شت، اما پس از یک دوره ـ سیار محدودی در خاورمیانه دا شاری ب ست م
شمکش سههایی که در دولتی و بازیابی توان داخلی خود، با برنامههای درونک سندهای  گانه برای قالم 

ست خارجی خود تنظیم کرد، کم های مختلف افزایش داد. رخداد بهار عربی کم نفوذش را در حوزهسیا
ــت در منطقۀ خلیج  ــوریه و عراق، این فرص ــمال آفریقا و در پی آن، پدید  ظهور داعش در س فارس و ش

سی، نظامی، و اق سیا سیه فراهم کرد. در ابتدای دوباره را برای افزایش مداخالت و نفوذ  شتر رو صادی بی ت
سوریه، مداخالت نظامی شت زمان، نیروهای نظامی و ــــبحران  شهود بود، اما با گذ شور م هوایی این ک

کنند  امنیت مرز بین عراق، ای که امروزه، تأمینگونهطور مستقیم روانه سوریه کردب بهتسلیحاتی خود را به
نظامی و اقتصادی خود را تا شمال ــــدر دور  پساداعش این نفوذ سیاسیسوریه، و ترکیه است. روسیه، 

سبات تجاری ست. همچنین، منا سترش داده ا ـــآفریقا نیز گ صادی خود را با ـ سلیحاتی و تعامالت اقت ت
ای ظاهر کوچک منطقهای چشمگیر افزایش داده و حتی در مسا ل بهگونهکشورهای عرب خلیج فارس به

 آید و به رقیم قدرتمندی برای غرب در این منطقه تبدیل شده است.شمار میگر مهمی بهخاورمیانه، بازی
ای شــد تا روســیه فرصــت را مغتنم شــمرده و با حضــور نظامی در منطقه و بمباران داعش، بهانه

روز افزایش دهد. روســیه با نفوذ دوباره در خاورمیانه، اهداف هوایی در ســوریه، نفوذ خود را روزبه
گونی ازجمله مبارزه با رادیکالیسم اسالمی، کسم منفعت اقتصادی با بستن قرارداد با کشورهای گونا
ضور و نفوذ پایدارتر در منطقه در نفت سرانجام، ح سی، و  سلیحات نظامی رو خیز منطقه، فروش ت

نفوذ  کندب بنابراین، با موجه جلوه دادن حضــور نظامی خود،ها را دنبال میرقابت با آمریکا و غربی
اش را نیز در منطقه افزایش داده است. همچنین با رایزنی و بستن قراردادهای فروش ـــامنیتیسیاسی

سته سلیحات نظامی، ه ستان، امارات، قطر ای، نفتت شورهای عربی منطقه مانند عرب وگاز، و... با ک
است عمق نفوذ خود را  های نظامی، دریایی، و هوایی در غرب مدیترانه، توانستهو...، و ایجاد پایگاه

به درون خاورمیانه و نزدیک اروپا گسترش دهد و سبم کاهش نفوذ آمریکا در منطقه شودب شرایطی 
 که به نوعی جنگ راهبرد حضور و نفوذ تبدیل شده است.
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